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Sammanfattning____________________________________ 

Inledning: Storytelling är något som används flitigt i restaurang- och hotellbranschen idag 

och innefattar alla typer av berättelser som används för att kommunicera en helhet och 

engagera gäster och kunder. Denna uppsats skrivs i samarbete med Måltidsvision som jobbar 

utifrån konceptet ”storytelling by food” och som precis lanserat ett nytt cateringkoncept där 

menyerna är skapade utifrån musik. 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur gäster och konsumenter av 

måltidsupplevelser ser på möjligheten att skapa en måltid utifrån musik. 

Metod: För att samla in data för studiens resultat användes två kvalitativa metoder, dels en 

intervju med en av delägarna till Måltidsvision och dels tre fokusgruppsmöten med studenter 

vid RHS med ett gemensamt intresse för mat. Vid varje möte fick fokusgrupperna lyssna på 

musikstyckena Vårens första dag, Oh Boy! och Summertime och diskutera kring dessa låtar.  

Resultat: Resultatet visar att fokusgrupperna har liknande tankar kring låten Vårens första 

dag och även liknande smakassociationer till låten. Det samma gäller Oh Boy! då hälften av 

respondenterna antecknade smakordet grillat. Gemensamt för fokusgrupperna kring låten 

Summertime är exklusiva och vuxna smaker. 

Slutsats: Respondenterna kunde alla tolka musik till smak. Däremot var deltagarnas 

tolkningar högst individuella beroende på lyssnarnas erfarenheter och minnen. 

Nyckelord: Måltidsupplevelser, audition, perception, catering  
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Förord  

Denna uppsats skrivs inom ämnet Måltidskunskap och värdskap på Restaurang- och 

hotellhögskolan i Grythyttan. Arbetet är ett samarbete med företaget Måltidsvision som 

jobbar med att skapa måltidsupplevelser och evenemang. Jag vill tacka alla på Måltidsvision 

för inspiration och ett roligt samarbete kring ett spännande och för mig nytt ämne.  

Stort tack även till Gustav Holmgren och Filip Erici Seiborg som korrekturläst uppsatsen och 

kommit med mycket givande konstruktiv kritik.  

Vill också tacka min handledare Lotte Wellton samt handledargruppen som under arbetets 

gång kommit med kritik och hjälpt mig att forma uppsatsen.   
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Introduktion 

Restauranggäster och konsumenter av måltidsupplevelser är idag långt mer kräsna än för 

några år sen. Det räcker inte längre med att bara erbjuda god mat och bra service utan kunden 

vill uppleva mer, känna mer och framförallt överraskas. Något som vuxit fram och blivit 

populärt i restaurang- och hotellbranschen under de senaste åren är storytelling, ett sätt att 

måla upp en helhetsberättelse kring ett erbjudande för att engagera gästen. Storytelling 

innefattar alla typer av berättelser, myter och annat som berör och skapar en relation med 

kunden på ett mer emotionellt plan. Berättelserna kan handla om både stort och litet, 

exempelvis hur ett företag har bildats eller vad som inspirerat måltidskreatören att smaksätta 

maträtten med en viss krydda. 

Under mitt andra år på Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan gjorde jag min 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på företaget Måltidsvision i Skåne. Företaget jobbar 

med ”storytelling by food” och skapar måltidsupplevelser både i Sverige och utomlands. 

Under min VFU inspirerades jag av Måltidsvisions sätt att arbeta med storytelling och när det 

var dags för examensarbete kändes det spännande att göra något i samarbete med dem. Mitt 

samarbete med Måltidsvision består av att undersöka hur konsumenter ser på möjligheten att 

översätta musik till mat. Företaget har precis börjat med catering och vill förändra de catering-

koncept som finns idag till att istället jobba utifrån nya teman så som händelser i världen, 

personer och musik. I nuläget har Måltidsvision utformat tre cateringmenyer utifrån tre låtar 

som tolkats till olika smaker och rätter. Tolkningarna är både bokstavliga och abstrakta och 

utmynnar i menyer som representerar varsin låt. Frågan är om det finns en marknad för detta 

och om konsumenter är beredda att ta emot en ny typ av catering-upplevelse. Kan vi översätta 

musik till smak och vad smakar i så fall pop, reggae eller jazz?  

 

 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap  

På Restaurang- och hotellhögskolan (RHS) sker en stor del av undervisningen utifrån Five 

Aspects Meal Model (FAMM), en modell som beskriver en måltid utifrån de fem aspekterna 

rummet, mötet, produkten, stämningen och styrsystemet (Gustafsson, Öström, Johansson & 

Mossberg, 2006). Modellen är framtagen för att kunna utveckla måltider genom att ta hänsyn 

till helheten, och på så sätt försöka skapa en upplevelse som tillfredsställer gästen (Ibid.). 
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Catering, som detta arbete behandlar, är en naturlig del av restaurangbranschen och jobbar 

precis som restauranger med att skapa måltidsupplevelser. Hur vi människor upplever 

måltider beror på vår perception, som innefattar de processer som ordnar intrycken vi tar in 

med hjälp av våra fem sinnen (Krishna, 2011). Perception är en del av sensorik, läran om hur 

vi upplever omvärlden med våra sinnen. Uppsatsen berör, förutom FAMM och sensorik, 

ämnena menyplanering, kreativitet och estetisk gestaltning som alla ingår i programmet 

Kulinarisk kock och måltidskreatör vid RHS (Örebro Universitet, 2016).  

 

 

Teoretisk bakgrund 

Den teoretiska bakgrunden kommer behandla upplevelser med inriktning på måltider, 

kundvariabler hos cateringverksamheter, kreativitetens betydelse för måltidskreatören samt 

hur vi tolkar musik genom vår perception. Dessutom kommer Knöferle och Spence (2012) 

artikel som behandlar samband mellan musikattribut och smaker att presenteras.  

 

Upplevelseindustrin 

Verksamheter som sysslar med försäljning, oavsett om det är till kunder eller andra företag, 

bör förstå att produkter och tjänster sällan längre är nog; kunder vill idag köpa upplevelser 

(Pine & Gilmore, 2011). Mossberg (2003) skriver att en upplevelse ska betraktas som ett 

individuellt tillstånd och att kunden tillsammans med företaget och andra kunder är med och 

skapar sin egen upplevelse. Detta gäller vare sig det är en fotbollsmatch, en teaterpjäs eller en 

måltid. Upplevelser kan erbjuda kunskap, njutning och variation vilka alla är egenskaper som 

driver upplevelseindustrin framåt (Pine & Gilmore, 2011). Däremot är inte alla upplevelser 

roliga och upplysande utan människor betalar också pengar för smärtsamma timmar på 

gymmet, tid hos psykologen samt långa och dyra utbildningar (Ibid.). Pine och Gilmore 

(2011) menar att förklaringen till varför vi betalar även för dessa upplevelser är att vi vill 

påverkas av upplevelserna. Vidare skriver författarna att upplevelser formar oss människor 

och att vi aktivt söker efter erfarenheter som kan lära, utveckla, förbättra och hela oss. 

Människan vill därmed få ut någonting utöver upplevelsen i sig (Pine & Gilmore, 2011). En 

person som köper medlemskap på det lokala gymmet längtar inte efter svettiga timmar på 

löpbandet utan efter en god fysisk hälsa, en person som söker sig till en psykolog längtar efter 

mental stabilitet, och en student på handelshögskolan söker efter att påverka både sin 

professionella och privata ekonomi (Ibid.). En upplevelse måste därmed vara anpassad efter 
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gästen eller kunden för att kunna hjälpa denne att nå sina långsiktiga mål, som ofta sträcker 

sig utanför upplevelsen i sig (Pine & Gilmore, 2011).  

 

Att ta upplevelsen vidare 

Vid upplevelsekonsumtion är det inte längre tillräckligt att enbart fokusera på köpprocessen 

och om kunden är nöjd med köpet (Mossberg, 2003). Fokus bör istället ligga på symboliska 

värden som glädje, upprymdhet och elegans (Ibid.). Konsumenter av upplevelser idag är ofta 

mycket engagerade och söker mening med sin konsumtion (Ibid.). Mossberg (2003) menar 

därför att upplevelsen bör inriktas på drömmar och fantasi istället för övertygelse, känslor 

istället för preferenser och tid istället för pengar (Ibid.). Mossberg (2003) menar att det är lätt 

att göra en kund nöjd eftersom det enda som krävs är att kunden får vad som utlovats. För att 

däremot ge kunden en extraordinär upplevelse måste upplevelsen sticka ut från vardagen och 

därför beskrivs extraordinära upplevelser ofta som spontana (Mossberg, 2003).  

Ett vanligt begrepp för att beskriva positiva och intensiva upplevelser är flow, ett tillstånd där 

en person är så uppslukad i en aktivitet eller händelse att ingenting annat spelar någon roll 

(Csíkszentmihályi, 1990). Tillståndet uppnås genom att en individs skicklighet och kunskap 

matchar nivån av utmaning för en viss aktivitet och utmynnar i nöje och välbehag (Ibid.). Om 

utmaningen i aktiviteten är för låg börjar deltagaren känna sig uttråkad, men om den däremot 

är för hög uppstår frustration och en känsla av hjälplöshet (Ibid.). För en måltidsupplevelse 

kan detta innebära att en viss kunskap om maten, drycken och det specifika sammanhanget 

behövs för att kunna njuta av tillställningen, men element av spontanitet, utmaning och 

överraskning krävs också för att göra upplevelsen minnesvärd (Mossberg, 2003; 

Csíkszentmihályi, 1990).  

 

Upplevelseinnovation och kreativitet  

Mycket av den litteratur som finns kring innovation behandlar tillverkningsindustrin och till 

viss del innovation i tjänsteföretag (Mossberg, 2003). Däremot finns det få teorier gällande 

innovation av upplevelser (Ibid.). Innovation beskrivs som det förlopp genom vilket nya idéer 

och tillvägagångssätt vinner insteg och sprider sig i ett samhälle (NE, 2016a). Enligt 

Mossberg (2003) är upplevelseinnovation en öppen och värdeskapande process där en dialog 

förs mellan olika aktörer. Författaren menar att kunderna har ett stort inflytande när det gäller 

upplevelseinnovation då det är de som ska se, göra och uppleva. Syftet med 
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upplevelseinnovation är att designa och skapa förutsättningar för unika upplevelser och precis 

som med allt skapande kräver processen kreativitet (Mossberg, 2003).  

Enligt NE (2016b) innebär kreativitet förmågan till nyskapande, och för att kunna utföra ett 

kreativt arbete krävs en kombination av både fantasi och tidigare erfarenheter (Jeou-Shyan & 

Meng-Lei, 2008). Fantasi kan beskrivas som en mekanism som kombinerar våra olika 

erfarenheter och ger oss inspiration och framtidsutsikter, och är därmed viktig för vår 

utveckling (Segerlund, 2011). Dessutom kan fantasi ses som grunden för alla kreativa 

aktiviteter som möjliggör både tekniskt, vetenskapligt och konstnärligt skapande (Ibid.). Det 

finns givetvis många möjliga källor till kreativitet för en måltidskreatör men enligt Jeou-

Shyan och Meng-Lei (2008) är fantasin det viktigaste och spelar en central roll i skapandet.  

 

Catering 

Precis som restauranger behöver även cateringverksamheter måltidskreatörer för att kreativt 

kunna utveckla rätter och koncept för sina kunder. Catering innebär en leverans av 

färdiglagad mat och dryck för försäljning eller servering i beställarens lokaler, ofta i flygplan 

eller fartyg, och tack vare flyg- och färjetrafikens utveckling har catering blivit en stor industri 

(NE, 2016c). En annan definition är att catering innebär att förbereda mat som någon annan 

ska servera, exempelvis en person eller personalen på ett evenemang (Kahraman, Cebeci & 

Ruan, 2004). Det finns många väletablerade cateringföretag i Sverige (Pontus, 2016; Westers, 

2016). Vid en närmare titt på cateringverksamheters hemsidor går det att se att utbudet av 

catering är stort med menyer för många olika tillfällen (Ibid.). Vanligast är säsongsbetonade 

menyer som sträcker sig över en viss årstid eller ett par månader, och utöver menyerna kan 

även rekvisita i olika former beställas tillsammans med maten (Ibid.).  

I en undersökning av Kahraman et al. (2004) skiljer författaren på två typer av catering, ”on-

premises catering” och ”off-premises catering”. On-premises catering innebär att tillagning 

och servering av maten görs i en lokal som ägs eller hyrs av cateringfirman, och brukar också 

kallas bankettcatering (Ibid.). Off-premises catering innebär däremot att tillagning av maten 

sker i ett licensierat kök för att sedan transporteras till en lokal som är utvald av kunden, med 

eller utan kök (Ibid.).  

Kahraman et al. (2004) förklarar att även om catering är en växande bransch och nya tekniker 

kontinuerligt utvecklas för effektivisering, är det inte den tekniska biten som lockar 

konsumenter att välja en specifik cateringverksamhet. Konsumenter påverkas av erfarenheter 
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och egna attityder, kulturell bakgrund, marknadsföring, socialt sammanhang, omgivningen 

och mycket mer (Ibid.). Dessutom är det många variabler som kan ställas emot varandra och 

jämföras vid valet av en cateringfirma (Ibid.). Kahraman et al. (2004) tar upp variablerna 

hygien, råvarukvalitet, servicekvalitet, variation av rätter, kaloriinnehåll, smak, tid, 

kommunikation, problemlösningsförmåga samt cateringpersonalens attityd och beteende.  

 

Perception 

Hur vi människor tolkar en upplevelse är högst individuellt, vare sig det är ett restaurangbesök 

eller en levererad måltid. Perception innefattar de processer i hjärnan som ordnar alla intryck 

vi tar in med hjälp av våra fem sinnen (Krishna, 2011). Perceptionen är därmed vår tolkning 

av olika sinnesintryck vi tar emot (Ibid.). Vår tolkning beror också av vår kognition, som 

innefattar de mentala processer som rör tänkande och hantering av kunskap och information 

(NE, 2016d). Varje människa har alltså en högst individuell upplevelse av omgivningen vilket 

utgår ifrån hur de fem sinnena uppfattar och tolkar olika intryck, också kallade stimuli, från 

omgivningen (Hultén, Broweus & Van Dijk, 2008).  

Ljud, ett stimuli vi uppfattar med vårt hörselsinne, har en stark effekt på människors 

beteenden (Coren, Ward & Enns, 2004). Ljudet av en symfoni kan röra oss till tårar, ett 

rockband kan göra oss exalterade och ljudet av ett fordon som kör förbi kan få oss att rycka 

till (Ibid.). När det gäller musik är människans perception både individuell och kulturell, och 

musik har förmågan att påverka vårt emotionella tillstånd (Ibid.). Dessutom har musik visats 

påverka spridningen av signalsubstansen serotonin i vår hjärna, som associeras med att känna 

sig upprymd eller nedstämd (Coren et al., 2004). 

 

Sinnesmarknadsföring och storytelling 

Sinnesmarknadsföring beskrivs av Krishna (2011) som marknadsföring som engagerar våra 

sinnen och påverkar vår perception, vårt omdöme och beteende. Sinnesmarknadsföring kan 

därmed hjälpa företag att bemöta sina kunder på ett personligare plan (Hultén et al., 2008). 

Inom sinnesmarknadsföring sker en stor del av kommunikationen med hjälp av ljud och 

musik (Krishna, 2011). Reklam, jinglar och sånger tillhörande olika produkter eller 

varumärken hörs via radio och tv (Ibid). Bakgrundsmusik spelas upp i affärer, på hotell och på 

restauranger för att skapa en viss stämning (Ibid.). Dessutom kan olika produkter ha sina egna 

ljudeffekter som ska locka oss att köpa dem, exempelvis signaturtoner som spelas upp när du 

startar din telefon eller dator (Krishna, 2011). 
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Något som blir allt vanligare i restaurang- och hotellbranschen, och som i likhet med 

sinnesmarknadsföring engagerar våra sinnen, är storytelling (Mossberg, 2003). Storytelling 

omfattar historier som kan vara både skriftliga, bildliga och muntliga (Ibid.). Berättelserna 

kan vara fiktiva eller verkliga, och bidrar med att ge sammanhang och mening till en 

upplevelse (Ibid.). En stor fördel med storytelling är att det involverar oss människor 

känslomässigt och ger uttryck för allt från livsstil till minnen, vilket kan stimulera vår fantasi 

och engagera oss i en upplevelse (Mossberg, 2003). 

Storytelling bygger på dramaturgi som innebär uppbyggnaden av en berättelse (Mossberg, 

2003). Det kan ses som ett regelsystem för hur en berättelse ska börja, fortskrida och avslutas, 

vad den ska betyda och vilken effekt den ska uppnå hos lyssnaren (Ibid.). För att en berättelse 

ska vara framgångsrik krävs vissa ingredienser; budskapet, konflikten, rollfördelningen och 

handlingen (Bennet & Royle, 1995). Budskapet innebär att berättelsen måste ha en poäng, 

något åhöraren kan ta till sig. Konflikten är drivmedlet för alla berättelser och skapar spänning 

och drama. Rollfördelningen ger oss karaktärer som vi kan relatera till och skapar en 

igenkänningsfaktor. Sist men inte minst kommer handlingen som binder ihop de andra 

ingredienserna och för berättelsen framåt. Dessa fyra grundpelare återfinns i nästan alla 

berättelser och skapar trovärdighet, ett viktigt element för att skapa relationer och behålla 

kunder (Bennet & Royle, 1995). Som tidigare nämnts kan en berättelse framföras på många 

olika sätt, inte minst genom musik som ofta innehåller många av grundpelarna till storytelling. 

I liknelse med historieberättaren som använder sina dramaturgiska element, eller musikern 

som använder text och melodi, kan även måltidskreatören använda sig av serveringtakt, 

timing, tema och berättande för att skapa en behaglig dynamik kring måltiden (Mossberg, 

2003). 

 

Att tolka musik 

Musik är en allmänt förekommande konstform genom hela vår historia och i alla kulturer har 

människor spelat och njutit av musik (Koelsch & Siebel, 2005). När vi skapar musik eller 

lyssnar på musik involveras nästintill alla kognitiva processer i vår hjärna innefattande vår 

perception, känslor, social kognition, lärande, minne och våra handlingar (Ibid.). När vi 

lyssnar på musik bearbetas ljudet genom dessa kognitiva processer tills en perception, en 

tolkning, av musiken har skapats (Koelsch & Siebel, 2005). Perceptionen kan i sin tur 

framkalla rörelser och handlingar i form av klappande, dansande eller att vi sjunger med till 

musiken, en typ av social funktion som får oss människor att knyta an till varandra (Ibid.).  
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Enligt psykologen Gabrielsson (2004) kan musik både väcka och uttrycka känslor och han 

menar att det är viktigt att hålla isär dessa funktioner. Lyssnarens egen tolkning av musiken 

”låten gör mig sorgsen” kan skiljas från konstaterandet ”det här är sorgsen musik” (Ibid.). 

Gabrielsson menar i och med detta att glad musik inte nödvändigtvis behöver göra oss glada 

utan att situationen lyssnaren befinner sig i påverkar tolkningen av musiken. Precis som 

Gabrielsson (2004) menar även Krishna (2011) att ljud och musik är av stor betydelse för oss 

människor; dels i form av olika humör och känslor, men också i form av minnen och 

erfarenheter.  

Lyssnarens känslor har ett samband med bland annat musikens tempo, ljudstyrka, tonhöjd, 

rytm, artikulation och vibrato (Gabrielsson, 2004). Glädje förknippas ofta med dur, hög 

ljudstyrka, snabbt tempo och en okomplicerad musikalisk form medan sorg förknippas med 

moll, låg ljudstyrka, långsamt tempo och en ganska komplicerad musikalisk form (Ibid.). 

Rädsla brukar kopplas till musik med snabbt och oregelbundet tempo samt variation i 

ljudstyrka, medan avkoppling och lugn förknippas med ett långsamt tempo, en låg ljudstyrka 

och en okomplicerad form (Ibid.). Dessutom kan musik tolkas genom erfarenhet och minnen 

hos den enskilda individen (Gabrielsson, 2004). Ett kärlekspar kan exempelvis ha en egen låt 

som påminner dem om deras första träff medan en melodi som hörts på en begravning kan 

locka fram sorg och förtvivlan (Ibid.). Sammanfattningsvis menar Gabrielsson (2004) att 

musik tycks kunna gå utanför språkets ramar för att gestalta känslor och att det därför också 

finns en risk att det blir fel då vi med ord försöker förklara hur musik kan påverka och väcka 

våra känslor. 

 

Audition och smak 

Spence (2015) menar att perceptionen av flavor, det vill säga smak och aromer, är den mest 

multisensoriska av våra upplevelser. Forskning visar nämligen att upplevelsen av flavor beror 

av signaler från alla våra mänskliga sinnen, och inte bara smak- och doftsinnet som sedan 

länge varit känt (Ibid.). Spence (2015) skriver vidare att hörselsinnet är det lägst rankade när 

det kommer till att bedöma vilken inverkan de olika sinnena har på perceptionen av flavor, 

vare sig man frågar forskare eller konsumenter. Däremot visar nya studier att audition har en 

stor påverkan på vår upplevelse av smaker och aromer, exempelvis genom tonarter och olika 

musikinstrument (Spence, 2015). 

I en artikel av Knöferle och Spence (2012) sammanfattas den tidigare forskning som gjorts 

gällande interaktionen mellan sinnena hörsel och smak, eller mer specifikt relationen mellan 
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fyra av våra grundsmaker (salt, sött, surt, beskt) och olika ljud- och musikattribut. I artikeln 

tas många variabler upp, bland annat tonhöjd, tempo, och typ av instrument. Författarna 

skriver att söta och sura smaker associeras med högre toner, beska smaker med lägre toner 

samt att associationen till salta smaker varierar från låga till medelhöga toner. När det 

kommer till musikens tempo förknippas sura smaker med ett högre tempo medan beska och 

sötma förknippas med ett lägre tempo (Ibid.). Gällande instrument associeras sötma till ljudet 

av ett piano medan sälta, syra och beska förknippas mer med bleckblåsinstrument (Knöferle 

& Spence, 2012). Spence (2015) påpekar att forskningen kring relationen mellan hörsel och 

smak har uppmärksammats av många kockar, speciellt i den yngre generationen, som också 

börjat arbeta in denna kunskap i skapandet av nya maträtter. 

 

 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur gäster/konsumenter av måltidsupplevelser ser 

på möjligheten att skapa en måltid utifrån musik. 

 Kan vi tolka de känslor vi associerar med musik till smaker och råvaror? 

 Hur skiljer sig producentens och konsumentens översättning av musik till smak? 

 Är konsumenter beredda att köpa en cateringmeny utformad efter musik? 

 

 

Metod och material  

Metoderna som använts för denna uppsats är kvalitativa. Kvalitativ forskning innebär att 

lägga vikten på mjuka data, det vill säga hur individer tolkar sin verklighet (Bryman, 2011). 

Den kvalitativa forskningen tar avstamp i en kunskapsteoretisk ståndpunkt vilket innebär att 

fokus i denna studie ligger på förståelsen av den sociala verkligheten beroende på hur 

deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet (Ibid.). Bryman (2011) beskriver också att 

kvalitativ forskning har en induktiv syn på förhållandet mellan praktik och teori. Detta 

innebär att forskaren gör en fördjupad analys av sitt praktiska forskningsresultat som i sin tur 

skapar en teori (Ibid.). Induktiva teorier kan i allmänhet inte generaliseras men däremot kan 

de ge upphov till hypoteser som kan prövas vidare (Ibid.). Metoderna som användes för 

datainsamling var intervju samt fokusgruppsintervju. Intervjuerna spelades in och bearbetades 

därefter kvalitativt genom transkribering och uppdelning av samtalen i teman. 
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Litteratur- och databasinsamling 

En litteratursökning bygger på en noggrann genomgång av artiklar, böcker och rapporter i 

ämnet som ska undersökas (Bryman, 2011). Ofta avgränsas sökningen genom att ett fåtal 

nyckelbegrepp för arbetet tas fram och nyckelorden används i sin tur för att via olika 

databaser söka efter relevant litteratur (Ibid.). I detta fall användes litteratursökningen för att 

hitta material till den teoretiska bakgrunden i arbetet. Databaserna som användes för denna 

studie var FSTA (Food Science and Technology Abstracts), Summon och Google Scholar. 

Några av nyckelorden var sensory marketing, food and music, perception och catering. 

Den mest uppenbara anledningen till att göra en litteraturgenomgång är att ta reda på vad som 

gjorts tidigare och vilken kunskap kring ämnet som redan finns, allt för att slippa uppfinna 

hjulet på nytt (Bryman, 2011). Dessutom kan litteraturgenomgången förse författaren med 

argument och trovärdighet i det ämnet som studeras (Ibid.). Den information som togs fram i 

litteratursökningen under arbetets gång kunde sedan diskuteras längre fram i arbetet och 

jämföras med de resultat författaren kommit fram till (Ibid.) Bilaga 1 visar en matris över 

litteratursökningen som gjordes. Artiklar som refererade till andra källor inom området 

användes också för att hitta mer litteratur och därför ger inte sökmatrisen en fullständig bild 

av litteratursökningen.  

 

Pilotstudie inför fokusgruppsmöten 

En pilotstudie görs för att forskaren ska kunna avgöra hur pass lämpliga frågorna i en intervju, 

enkät eller fokusgrupp är för studiens syfte (Bryman, 2011). Forskaren kan avgöra om vissa 

frågor eller områden känns komplicerade för deltagarna och därefter justera frågorna (Ibid.). 

Det är även nyttigt att observera hurdana svar frågorna får för att kunna avgöra om frågorna är 

intressant för studien (Bryman, 2011). Det rekommenderas att pilotstudien görs med en liten 

grupp respondenter som på något sätt kan jämföras med den grupp som kommande studie 

utförs på (Ibid.).  

I detta arbete utfördes pilotstudien i form av en fokusgrupp med fyra studenter vid RHS, två 

män och två kvinnor. Fokusgruppsmötet inleddes med en förklaring om syftet och 

omfattningen av undersökningen följt av några korta frågor om deltagarnas relation till 

catering. Därefter lyssnade gruppen till tre musikstycken (hädanefter benämnt som låtar) som 

de fick skriva ner sina tankar och associationer kring på ett ostrukturerat frågeformulär 

(Bilaga 2). Efter varje låt diskuterades gruppmedlemmarnas tankar kring musiken för att få 
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fram vilka smaker som skulle passa ihop med låtarna. Mötet tog cirka 30 minuter och 

användes för att tillsammans med deltagarna komma fram till vad som var bra och mindre bra 

med utförandet av mötet samt om frågorna kändes lättförstådda och relevanta. Vilka 

förändringar som gjordes i utförandet diskuteras i metoddiskussionen. 

 

Intervju 

Vid en ostrukturerad intervju riktas intresset mot de åsikter och ståndpunkter som 

respondenten har och det är bra att låta intervjun röra sig i lite olika riktningar eftersom det 

visar vad intervjupersonen tycker är viktigt (Bryman, 2011). Som en följd av detta blir 

ostrukturerade intervjuer ofta flexibla och kan anpassas efter de svar som respondenten ger 

under intervjun (Ibid.). För att kunna formulera relevanta intervjufrågor krävs god kunskap 

inom undersökningsområdet men också tid på fältet som ska undersökas (Tellström, 2015, 

muntlig uppgift). Ämneskunskapen i detta arbete nåddes genom både litteratursökning samt 

fältarbetet som utfördes på Måltidsvision under våren 2015. 

En intervju görs med ett bestämt syfte, som respondenten ska vara medveten om, och 

intervjuaren söker respondentens kunskaper och synpunkter kring ett ämne (Fägerborg, 2011). 

Frågorna kan antingen ha stor spännvidd eller kretsa kring ett mindre område (Ibid.). I denna 

uppsats genomfördes intervjun med en av delägarna till Måltidsvision som har befattningen 

måltidskreatör, kock och matstylist i företaget. Intervjun berörde företagets syn på att skapa 

och smaksätta rätter utifrån musik, för att kunna jämföra producentens och konsumentens syn 

på att översätta musik till mat. Informanten kommer fortsättningsvis i arbetet representera 

producenten, det vill säga företaget Måltidsvision. 

 

Fokusgrupp 

En fokusgruppsintervju är en form av gruppintervju där det förutom intervjuaren finns flera 

andra deltagare närvarande (Bryman, 2011). En fördel med att göra intervjuer i grupp kan 

vara att deltagarna hjälper varandra i samtalet och känner trygghet i att vara med andra 

människor (Fägerborg, 2011). Wibeck (2010) rekommenderar en fokusgrupp på fyra till sex 

medlemmar då detta ger alla chansen att komma till tals och är ett lagom antal för forskaren 

att analysera. En skillnad mellan fokusgrupper och gruppintervjuer är att man i en fokusgrupp 

brukar välja ett specifikt tema som man fördjupar sig i medan en gruppintervju ofta berör 

många olika frågor (Bryman, 2011). Fokus ligger därmed på att ta reda på hur deltagarna 

reagerar på frågorna som ställs under fokusgruppsintervjun (Ibid.). Patel och Davidson (2011) 
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förklarar att frågorna ska ge intervjupersonerna utrymme att svara med egna ord. Ledaren av 

en fokusgrupp brukar kallas för gruppledaren och hen ska utan att vara alltför styrande leda 

och kontrollera samtalet (Ibid.). För att underlätta samtalet gäller det att inte hämma 

deltagarna i gruppen och det kan därför vara bra att använda sig av liknelser och skämt som 

refererar till samhället på ett sätt som alla i gruppen förstår (Patel & Davidson, 2011). Detta 

gör att deltagarna känner sig bekväma i gruppen, precis som Fägerborg (2011) menar att 

småprat inför varje intervju också kan göra.  

Wibeck (2010) beskriver att det finns en skillnad mellan strukturerade och ostrukturerade 

fokusgruppintervjuer. I en strukturerad intervju styrs interaktionen och frågorna av 

gruppledaren, medan målet med en mer ostrukturerad fokusgruppintervju är att samtalet ska 

flyta fritt i gruppen och att åsikter och föreställningar ska dyka upp spontant (Ibid.). I detta 

arbete var fokusgruppsintervjun en kombination av dessa två former. Anledningen till detta är 

att det finns nackdelar och fördelar med båda formerna (Wibeck, 2010). Vid en strukturerad 

intervju finns risken att samtalsledarens föreställningar fortplantar sig hos deltagarna och 

därmed återspeglas i resultatet, medan samtalet i en ostrukturerad intervju istället kan bli 

oorganiserat och svårt att analysera (Ibid.). Fördelen med en strukturerad intervju är att 

gruppledaren kan leda diskussionen och avbryta när samtalet går för långt ifrån de frågor 

forskaren är intresserad av (Wibeck, 2010).  

I denna undersökning utfördes tre fokusgruppsmöten med fyra till sex personer i varje grupp. 

Under varje möte spelades tre låtar upp; Vårens första dag med Laleh, Oh boy! med Peps 

Persson och Summertime med Miles Davis. Medan gruppmedlemmarna lyssnade till låtarna 

fick de anteckna sina tankar kring fyra olika frågor för att sedan diskutera dessa i grupp. 

Bryman (2011) beskriver att det är vanligt att hålla sig till ett mindre antal öppna frågor för att 

ge medlemmarna stort utrymme för diskussion. Frågorna som diskuterades efter varje låt 

berörde vilka känslor låten väckte, vilken miljö låten skulle passa in i, vilka associationer 

deltagarna hade till låten samt vilka smaker, råvaror och maträtter som skulle passa ihop med 

låten. Mötet avslutades med en diskussion kring konceptet av cateringmenyer utifrån musik, 

och om detta är ett koncept som deltagarna tror att konsumenter är beredda att köpa. 

Fokusgruppsmötena spelades in för att sedan transkriberas, vilket är ett fördelaktigt sätt att 

arbeta med analys av fokusgruppsintervjuer (Bryman, 2011). Anledningen är dels för att veta 

vem som säger vad och inte behöva avbryta samtalet för att hinna anteckna, och dels för att 

inte gå miste om språkliga nyanser i gruppen (Ibid.).  
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Rekrytering av fokusgrupp  

För att uppnå samstämmighet och förståelse mellan deltagarna i en fokusgrupp 

rekommenderar Wibeck (2010) homogena grupper. En homogen grupp kan förklaras av 

medlemmar som delar liknande erfarenheter och intresseområden, och på så sätt är mer villiga 

att lämna ut personliga åsikter och diskutera sina åsikter med varandra (Ibid.). I detta arbete 

rekryterades personer med ett gemensamt intresse för mat till fokusgrupperna. Alla deltagare 

var studenter vid RHS och har därmed en koppling till ämnet måltidskunskap och värdskap. 

Wibeck (2010) menar att när en grupp väljs ut är det viktigt att alla medlemmar har en tydlig 

anledning att delta i gruppen, vilket exempelvis kan uppnås genom att deltagarna berörs av 

ämnet i sin profession eller utbildning. Tre fokusgruppsintervjuer utfördes, två av dem med 

sex deltagare och en av dem med fyra deltagare. Av samtliga respondenter studerar sju av 

dem kockprogrammet, fem studerar hotellprogrammet och fyra studerar 

sommelierprogrammet. Samtliga respondenter var i åldrarna 21 till 35 år. I metoddiskussionen 

diskuteras valet av respondenter. 

 

Material 

Det främsta materialet för denna undersökning var dels de tre låtar som beskrivs nedan, och 

dels ljudinspelningarna som gjordes i samband med intervjun och fokusgrupperna. Vårens 

första dag är en låt som tillhör genren indie pop och har till skillnad från sitt stillsamma intro 

ett högt tempo och höga tonarter genom låten. Ljudstyrkan varierar men är mestadels hög. Oh 

boy! tillhör genren reggae och har höga tonarter, hög ljudstyrka och för genren ett högt tempo. 

Summertime tillhör genren jazz och är ryckig med både höga och låga toner, snabb och 

långsam melodi samt hög och låg ljudstyrka. Medan Vårens första dag och Oh boy! båda har 

en enklare musikalisk form har Summertime en komplicerad musikalisk form. Ovannämnda 

musikattribut togs fram av uppsatsens författare med hjälp av musikintresserade 

medstudenter.  

Både Fägerborg (2011) och Bryman (2011) understryker att inspelade intervjuer är av högre 

värde som källa än nertecknade intervjuer. Anledning är dels att en inspelning ger möjlighet 

till tolkning ur olika synvinklar, och dels att all ifrån skratt och gråt till pauser och suckar kan 

registreras (Ibid.). Det inspelade materialet från fokusgrupperna tog längre tid att bearbeta än 

den enskilda intervjun eftersom ljudstyrka och tonläge varierar mycket i ett gruppsamtal 

(Bryman, 2011). Ett vanligt problem med fokusgrupper är att två eller flera personer pratar i 

mun på varandra vilket gör det svårt att urskilja vem som säger vad vid transkriberingen 
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(Ibid.). Gruppledaren var i genomförandet tydlig med att alla respondenter skulle prata en åt 

gången, men som Bryman (2011) skriver är det svårt att hindra människor att prata i mun på 

varandra. Ljudinspelningen gjordes med mobiltelefon och inför varje möte testades ljudet för 

att alla deltagare skulle höras under inspelningen. Inspelningen sparades sedan på tre olika 

lagringsutrymmen, allt för att förhindra förlust av någon inspelning. 

För uppspelning av musiken i fokusgrupperna användes en dator med musiktjänsten Spotify. 

Varje låt spelades upp i sin helhet och efter varje låt följde en diskussion kring musiken. 

Respondenterna fick under varje låt fylla i ett ostrukturerat frågeformulär (Bilaga 2) 

innehållande fyra öppna frågor kring låtarna. Formulären samlades sedan in och delar av 

informationen sammanställdes i en tabell som presenteras i resultatet. Detta gav författaren 

möjlighet att se om deltagarna hade ytterligare tankar och associationer kring låtarna som de 

inte hann eller ville diskutera öppet i gruppen. Dessutom kunde det avläsas hur många 

respondenter som skrivit likadana eller liknande anteckningar. 

 

 

Metod för analys av data 

Det kanske mest tidskrävande momentet för analys, både gällande intervjuer och 

fokusgrupper, är att transkribera samtalen (Bryman, 2011; Wibeck, 2010). Att transkribera en 

timmes inspelat material tar omkring sex timmar (Bryman, 2011; Fägerborg, 2011) och på 

grund av detta hölls fokusgruppsintervjuerna relativt korta och effektiva. Transkription kan 

göras på flera olika nivåer, allt ifrån mycket noggrann innefattande varenda ”hm” och ”mm” i 

samtalen till en mer övergripande transkription där de intressanta delarna analyseras mer 

noggrant (Wibeck, 2010). Att studera en aktivitet eller ett samtal som i detta fall tar ofta 

mycket tid och när man studerar en fokusgrupp är det vanligt att göra det på en mindre 

detaljerad nivå (Ibid.). Under transkriberingen antecknades ”gruppen skrattar” eller ”gruppen 

instämmer” när flera av deltagarna gjorde detta, allt för att inte gå miste om humör och 

inställningar i gruppen.  

I praktiken är det omöjligt att separera analys från tolkning eftersom processerna sker 

parallellt, men Öhlander (2011) förklarar analys som en uppsortering av insamlat material 

som sedan tolkas och sätts in i den teoretiska ramen för arbetet. I det första steget av 

transkriberingen gjordes först en sammanställning av de diskussioner som ägt rum under 

fokusgruppsmötena (Wibeck, 2010). Efter detta delades transkriptionen in i mindre delar 

beroende på vilka olika ämnen som diskuterades (Ibid.). De olika ämnena analyserades sedan 
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för att se vilka trender eller tendenser som fanns i samtalen (Ibid.). De teman som 

diskuterades kring varje låt i respektive fokusgrupp sammanställdes till sist under varsin 

rubrik i resultatet. Få citat användes då det ansågs mer relevant att fokusera på gruppernas 

samtal i helhet samt respondenternas likheter och olikheter kring de tre låtarna. 

Wibeck (2010) skriver att fokusgrupper används för att få djupare förståelse för människors 

åsikter och tolkningar av ett specifikt problemområde. Att intervjua ger forskare möjligheten 

att i en unik form möta en annan människa och få tillträde till den personens inre universum, 

vilket är ett privilegium som måste förvaltas väl (Fägerborg, 2011). Viktigt att komma ihåg 

när det gäller fokusgrupper är att syftet inte är att dra generella slutsatser om hela populationer 

eller grupper av människor, eftersom detta skulle kräva en kvantitativ metod som enkäter eller 

opinionsundersökningar som bearbetas statistiskt (Wibeck, 2010). 

 

 

Etisk planering för studiens genomförande 

För att upprätthålla en god etisk standard måste forskaren ta i beaktning hur denne ska 

behandla sina respondenter samt vilka aktiviteter och metoder som bör eller inte bör användas 

i undersökningen (Bryman, 2011). Grundläggande etik förklaras röra frågor som frivillighet, 

integritet, konfidentialitet samt anonymitet för alla de som deltar i studien (Ibid.).  

Viktigt vid utförandet av en intervju, både en fokusgruppsintervju och en enskild intervju, är 

att informera respondenten om följande etiska krav: samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, 

informationskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011; Pripp, 2011). Dessa krav kan 

sammanfattas som att respondenten ska delta frivilligt, vara anonym i undersökningen, veta 

vad råmaterialet ska användas till samt vara försäkrad om att insamlad data endast används i 

forskningsändamål (Ibid.). Respondenten i den enskilda intervjun var i detta fall var väl insatt 

i arbetet då det skrevs i samarbete med hens företag. Respondenterna i fokusgrupperna blev 

informerade om studiens syfte och deras etiska rättigheter vid inledningen av varje 

fokusgruppsmöte. Bilaga 3 innehåller det manus som användes för att informera 

fokusgrupperna. I transkriberingen fick alla respondenter ett randomiserat fiktivt namn för att 

skydda deras identitet.  

Etik handlar inte bara om att skydda och informera sina respondenter utan också om att 

genomföra arbetet med god forskningssed (Pripp, 2011). God forskningssed innebär att 

resultaten presenteras ärligt och öppet samt att inga resultat förvrängs för att de ska passa 
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studiens syfte eller matcha vissa förväntningar (Ibid.). Kravet på god forskningssed innebär 

att det krävs hög disciplin och ständig bearbetning av insamlad data för att arbetet ska vara så 

korrekt som möjligt (Pripp, 2011). Vidare är all form av kvalitativ forskning beroende av 

forskarens förmåga att med hjälp av ord kunna fånga och återge det insamlade materialet 

(Öhlander, 2011). De skrivna orden formulerar i sin tur tolkningar som kan förmedlas vidare 

och prövas mot befintlig kunskap (Ibid.). För att den slutgiltiga texten ska vara trovärdig 

kräver forskningen transparens, det vill säga genomskinlighet (Öhlander, 2011). Transparens 

innebär att hela forskningsprocessen ska redovisas utförligt för att visa hur insamling av data, 

bearbetning och sammanställning av arbete gått till (Ibid.).  

 

 

Resultat  

Resultatet kommer först att beskriva producentens, det vill säga Måltidsvisions, syn på att 

tolka musik till mat och hur de har arbetat med deras nya cateringkoncept. Sedan kommer 

svaren från de tre fokusgruppsintervjuerna att presenteras. Samtliga personnamn i 

resultatdelen är fiktiva.  

 

Ur producentens synvinkel 

Denna del av resultatet är hämtad ur intervjun med delägare/måltidskreatör på Måltidsvision 

och presenterar företagets syn på cateringmenyer skapade utifrån musik.  

Under intervjun framkom det att Måltidsvision börjat med catering dels för att få laga mer mat 

och dels för att öka omsättningen. Delägaren beskriver deras koncept som ett nytt, roligt och 

kreativt sätt att jobba med catering. Det finns även en idé om att börja med lunchservering i 

företagets lokaler som också ska tematiseras utifrån musik, och kan fungera som ett sätt att 

marknadsföra cateringen. Sedan beskriver respondenten en lunch i deras lokaler tematiserad 

utifrån låten Ta mig till havet.  

Man kommer in i lokalen och det är en fiskrätt som serveras, och man kliver över en 

brygga in genom dörren och där finns lite vass och man får någon kallsup i ett 

shotglas med en salt smak… och så kan man ju spinna vidare hur mycket som helst 

på det där. Man hör kanske lite måsar och annat som förstärker temat (Delägaren) 

I dagsläget har företaget tagit fram tre olika cateringmenyer som alla representerar varsin låt; 

Oh boy! med Peps Persson, Vårens första dag med Laleh och Summertime med Miles Davis 
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(se Bilaga 4). Peps-menyn är enligt delägaren den galnaste och representerar den skånska 

sommaren blandat med reggae som tar form i bland annat en ”rastasalsa”. Laleh-menyn är en 

variant av den typiska studentmenyn som går i försommartema, medan Miles-menyn är rökig, 

sotig och exklusiv. Att skapa menyerna har enligt delägaren varit en lång process som krävt 

mycket kreativitet och diskussion för att hitta associationer och känslor i melodi och text. 

Vissa tolkningar är mer bokstavliga men framförallt är det känslan i låten som avgjort vilken 

mat som passar till. Humor och glädje beskrivs också som en viktig del i skapandet, och några 

av de bästa idéerna dyker upp under tramsiga fredagseftermiddagar. 

En svårighet med företagets catering är att få kunderna att förstå konceptet bakom menyerna. 

Kunderna har kanske aldrig tänkt på möjligheten att skapa maträtter utifrån musik. Delägaren 

beskriver därför att det även ska gå att köpa en utökad cateringtjänst i form av rekvisita, 

dukning och annat som kan hjälpa till att förstärka tematiseringen. Däremot menar hen att 

kunder sällan är beredda att betala för arbetet med gestaltning, och att prissättningen därför är 

en ekvation som ofta inte går ihop. Målet med cateringen är i slutändan att engagera och 

väcka känslor hos kunderna som gör upplevelsen unik och minnesvärd för dem. 

 

Fokusgruppsintervju 1 

Denna del av resultatet är hämtad från fokusgruppsmöte 1, se Bilaga 5 för utdrag ur samtliga 

tre transkriberade fokusgrupper. Fokusgrupp 1 bestod av sex respondenter från både 

sommelier- och hotellprogrammet vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. 

 

Vårens första dag 

Lisa inledde samtalet med att beskriva svårigheten i att text och melodi uttrycker olika saker. 

Flera av deltagarna instämde och Ellen beskrev att melodin förde tankarna till sommar och 

grillning medan texten istället förde tankarna till examen, mestadels för att den hade med 

hennes egen examen att göra. Kim instämde med Ellen och sa att melodin gav känslan av 

lycka men att texten istället beskrev någonting stort och nytt. Hon förklarade det som en 

brytningspunkt när något nytt men ovisst ska hända. Både student, examen och grillning 

diskuterades mycket. Både Sara och Julia tyckte att låten gav en känsla av förväntan och 

lycka, och när gruppen diskuterade miljö var det tydligt att alla befann sig utomhus i tankarna. 

När smaker och mat diskuterades var det i kontrast till grillning mest snittar och lättare typer 

av mat som nämndes. Lisa tyckte att jordgubbar passade bäst för den typ av mingel hon såg 
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framför sig, och både Sara och Julia höll med. Julia beskrev sedan att hon såg fina bakverk, 

vacker mat, patisserie och maränger framför sig, som gick ihop med känslorna av viktlöshet 

och lycka som låten för henne representerade. Kim beskrev fruktiga smaker och menade att 

hon skulle vilja äta någonting sött och fräscht till låten. Gruppen instämde helt med Kims 

resonemang och Peter tillade att han tänkte på ett enklare vitt vin av spralligare kvalitet. Ellen 

avslutade med att beskriva en fräsch sallad med ätbara blommor som hon såg framför sig. De 

andra deltagarna instämde och menade att även de såg färgglad mat framför sig.  

 

Oh boy! 

Även den andra låten gav deltagarna känslor av lycka och lugn, och alla höll med om att låten 

kändes som högsommar och semester. Lisa beskrev att hon tänkte på en fest där hon dragit 

ihop sina närmsta vänner för en kväll med gänget. ”Jag blev mer sprallig, och skrattig, jag 

tänker typ att jag vill upp och dansa och sjunga med” (Lisa). 

Även Kim tog upp gemenskap och menade att det är en låt som inte ska lyssnas på ensam. 

Julia instämde och tyckte att låten passar in på stranden när man har picknick, träffas och 

grillar eller äter glass tillsammans. Många miljöer togs upp i diskussionen, dels skärgården 

men också hemmaträdgården och hängmattan. Ett gemensamt tema som togs upp var 

barndom, och flera av deltagarna associerade låten med kalas, glass och badbollar. När det 

kom till smaker hade gruppen delade åsikter. Både Lisa, Kim och Julia beskrev rejäl och 

mättande mat i form av hamburgare, barbecue, korv med bröd och ostmackor medan Peter 

tänkte på sommardrinkar med kokos och cigarrök i bakgrunden. Den kanske mest särskilda 

smakassociationen var mineraler, harsyra och granskott som Ellen beskrev för gruppen. Hon 

tillade att det var sandstranden som fick henne att tänka på mineraler. 

 

Summertime 

Deltagarnas tankar kring den sista låten var mycket eniga. Flera i gruppen beskrev ett elegant 

mingel eller en cocktailfest med uppklädda gäster och filmisk stämning. Sara menade att det 

kändes som en exklusiv fest för överklassen där gästerna serverades snittar och bubbel. Kim 

berättade att även hon såg snittar i form av gåslever och löjrom framför sig. Julia tänkte på 

chokladpraliner och gruppen instämde då de alla var eniga om att maten till den här låten 

skulle vara lyxig och dyr. Peter beskrev en klar kväll i en storstad framför sig, och menade att 

maten kändes avlägsen då han istället fick upp smaker som whiskey och annan sprit. Kim 

instämde och förklarade att även hon såg mer vuxna smaker framför sig. 
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Som helhet var gruppen positivt inställd till konceptet och flera av deltagarna var överraskade 

över hur lika de tänkt kring musiken. Däremot trodde både Ellen och Lisa att 

marknadsföringen blir oerhört viktig. Ellen menade att det måste det blir tydligt för gästen hur 

måltidskreatören tänkt medan Julia menade att det räcker med att förmedla en stämning och 

att känslan i låten är det viktiga. Kim och Lisa föreslog en moodboard1 som verktyg i mötet 

med kunder för att kunna presentera en tydlig bild av konceptet. 

 

Fokusgruppsintervju 2 

Denna del av resultatet är hämtad från fokusgruppsmöte 2. Fokusgruppen bestod av sex 

deltagare från både kock-, hotell- och sommelierprogrammet vid Restaurang- och 

hotellhögskolan i Grythyttan. 

 

Vårens första dag 

Gemensamt för hela gruppen var känslor av lugn och glädje. Dessutom såg alla en 

utomhusmiljö framför sig och platser som festival, skogsgläntor och uteserveringar 

diskuterades. Kasper beskrev att han såg en stimmig pub eller bar framför sig. Oskar menade 

däremot att musiken var mer som en återhämtningslåt dagen efter en festkväll. Några andra 

känslor som dök upp under samtalet var självständighet, förväntningar och lekfullhet.  

När gruppen diskuterade mat och smak var nästan hela gruppen inställd på att det ska vara 

fräsch och lätt mat. Måns tyckte att jordgubbar och andra bär skulle passa medan Susanna 

berättade att hon såg luftiga och våriga rätter framför sig, men med någon tyngre grundsmak 

som skulle matcha det tunga beatet i låten. Både Kasper och Oskar tyckte att en fräsch sallad 

skulle vara på sin plats, antingen med räkor eller andra somriga råvaror. Sanna höll med och 

sa att hon tänkte på plockmat med krispiga grönsaker. Även Kasper höll med om plockmat 

eller möjligtvis tapas. 

 

Oh boy! 

Martin inledde samtalet med att säga att han tyckte fokus i den här låten låg på sommar och 

frihet. Kasper höll med och tyckte att känslan var lite som första dagen på semestern när man 

är bekymmerslös och avslappnad och bara behöver ha det bra. Han beskrev därefter en miljö 

vid vattnet i Stockholm där det på somrarna dyker upp olika popup-serveringar. Även Oskar 

                                                 
1 Moodboard: Ett collage av olika material (bilder, texter, färger, foton, materialprover) som beskriver 

stämningen eller känslan i en design (Moodboard, 2016, 4 april).  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Collage
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och Martin tänkte på havet, och en strand där människor umgås med varandra och grillar korv 

med bröd. Måns instämde och sa att även han såg grillning och picknick framför sig. 

Susannas första association till låten var strandkrog och hon beskrev därefter lätta och syrliga 

smaker, mycket fisk och lekfull mat. Hon menade att då låten kändes hoppig i melodin skulle 

den passa bra med lekfull mat, exempelvis godis som poppar i munnen. Andra typer av mat 

som diskuterades var street food och glass. Kasper tänkte på frasiga bröd med krispiga 

grönsaker och lamm eller kyckling. När det gällde dryck verkade hela gruppen enig om att en 

kall och lätt dryck passade bäst, antingen en frisk Riesling eller en ljus öl.  

 

Summertime 

Hela gruppen var enig om att Summertime skulle passa bäst i en inomhusmiljö. Oskar såg sig 

själv sittandes på ett gammaldags café med småkakor och te framför sig. Även Måns tänkte 

sig ett café på dagtid eller möjligen en stillsam pub på kvällen. Martin och Kasper 

argumenterade till skillnad från café för en finare krog med exklusiv mat. Martin beskrev 

finklädda människor, rödvin och risotto, och en stämning som var mer vuxen än i de andra 

låtarna. Kasper höll med om de finklädda gästerna och beskrev därefter elegant mat med en 

komplex smakbild, vackert upplagd och serverad i små portioner. Han sa att han kunde se de 

vita dukarna och det röda vinet framför sig. När gruppen diskuterade smak hade deltagarna 

svårt att sätta fingret på vilka råvaror det skulle kunna vara. Både Måns och Susanna menade 

att det berodde på att det var musik som de inte kände igen och därför hade svårare att relatera 

till.  

Avslutningsvis diskuterades cateringkonceptet i sin helhet och både Måns och Susanna trodde 

att kunderna behöver en tydlig förklaring av menyerna för att förstå dem. De menade att 

företaget måste få kunderna att hamna i rätt stämning men att det kan vara en utmaning med 

kunder som inte varit med om liknande upplevelser tidigare. Sanna föreslog att kunderna 

skulle kunna få en låtlista tillsammans med maten för att förstärka känslan i måltiden. 

 

Fokusgruppsintervju 3 

Denna del av resultatet är hämtad från fokusgruppsmöte 3. Fokusgruppen bestod av fyra 

deltagare, samtliga från kockprogrammet vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. 
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Vårens första dag 

Efter att låten spelats upp var det främst känslor av lycka och glädje som diskuterades. Maja 

beskrev att hon såg lyckliga små barn framför sig och Adam instämde med att även han tyckte 

låten var lekfull och glad. Årstiden var för alla vår eller tidig sommar och både Magnus och 

Adam beskrev att de tänkte på skolavslutning. När miljö diskuterades var alla deltagare 

överens om att låten kändes utomhus. Ellinor och Adam såg soluppgången framför sig, medan 

Maja tänkte på natur, blommor och grönska. 

Gällande mat hade gruppen många olika uppfattningar. Adam tänkte på brunch och bubbel 

och beskrev att brunch för honom representerade friheten i låten. Magnus tänkte på grillat och 

menade att det kändes naturligt eftersom han såg sig själv utomhus. Ellinor och Maja var mer 

inne på lätta smaker som gurka, ärtor och rädisor och Ellinor beskrev att hon såg mycket 

gröna saker framför sig. De höll även med varandra om att maten skulle vara organiskt 

upplagd med mycket färg och blommor och tallriken.  

 

Oh boy! 

Gruppen förknippade även denna låt med känslor som lycka och glädje, men menade att den 

till skillnad från den första låten hörde hemma på hög- eller sensommaren. Både Adam och 

Ellinor såg en stor grillfest framför sig där människorna drack öl och grillade kött. De menade 

båda att det inte är en låt som ska lyssnas på nykter. Maja var däremot på västkusten. Hon 

beskrev att hon såg sig själv promenera genom en skärgårdsby full av fiskestugor och små 

pittoreska hus. 

När smak diskuterades tänkte Maja på fisk och skaldjur med vitt vin att dricka, till skillnad 

från Adam och Ellinor som tänkte på grillade, köttiga och rökiga smaker. Ellinor påpekade 

också att hon tyckte mat som kunde delas på passade bra till just den här låten, helst serverad 

på stora fat. Även Magnus höll med om de grillade smakerna men berättade också att han 

tänkte på street food serverad ur food trucks på sommaren. 

 

Summertime 

Adam berättade att han först tänkte på känslor förknippade med sommar, mest på grund av att 

han kände till titeln Summertime, men att han sen insåg att han egentligen tyckte att låten 

kändes mer som höst. Även Maja var inne på höst och berättade att hon tyckte låten var 

harmonisk och lugn. När miljö kom på tal hade alla deltagare en säregen bild framför sig och 

allt mellan kullerstensgator och cocktailbarer diskuterades. ”Jag är ute och går genom massa 
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olika miljöer… och så röker jag. Det är sensommar eller tidig höst och jag tänker på livet. 

Och så tänker jag att jag är en medelålders man!”(Ellinor).  

Gällande smaker och mat var det främst dryck deltagarna tänkte på. Magnus och Adam var 

inne på klassiska gamla drinkar som old fashioned, manhattan och whiskey sour. Ellinor 

beskrev däremot att hon tänkte på klassisk fransk och dyr mat, gärna med ett dyrt rött vin till. 

Även Adam tänkte på rödvin, men snarare ett av medelprisklass som han skulle kunna dricka 

hemma i soffan. Sammanfattningsvis var deltagarna positiva till idén att jobba utifrån musik. 

Ellinor menade att det är ett roligt koncept men att företaget kommer behöva förklara för sina 

kunder hur tolkningarna har gjorts, varför en viss rätt innehåller mycket gurka eller liknande. 

Maja instämde och menade att det krävs en tydlighet när menyerna ska säljas in. 

 

Fokusgruppernas anteckningar 

Tabell 1 är en sammanställning av de ostrukturerade frågeformulär som fylldes i under 

fokusgruppsmötena. Tabellen visar vilka mat- och smakord som antecknades. Den högra 

kolumnen under varje fokusgruppsmöte visar hur många som använde sig av ett visst ord. 

Tabell 1. Mat- och smakord som antecknades av respondenterna under fokusgruppsmötena.  

 Fokusgruppsmöte 1 Fokusgruppsmöte 2 Fokusgruppsmöte 3 

”Vårens första 

dag” med Laleh 

Lätt 

Fruktigt 

Jordgubbar 

Vacker mat 

Pastell 

Smakexplosion 

Maräng 

Patisserie 

Snittar 

Skagenröra 

Fina bakverk 

Grillat 

Fräsch sallad 

Blommor 

Vitt vin/Prosecco 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Kall plockmat 

Sallad 

Vegetariskt 

Lätt 

Jordgubbar 

Yoghurt 

Krispigt 

Grönsaker 

Bär 

Luftigt 

Tung grundsmak 

Vårigt 

Tapas 

 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Grillat 

Lätta smaker 

Sallad 

Gröna ärtor 

Gurka 

”Family style” 

Brunch 

Vin/Bubbel 

Syrligt 

Vårigt 

Lök 

Friskt 

Lemonad 

Organiskt 

Blommor 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

”Oh boy!” med 

Peps Persson 

Grillat 

Sommardrink 

Öl 

Glass 

Mineraler 

Harsyra/Granskott 

Lätt 

Buffé/Mättande 

Korv med bröd 

Ostmackor 

Ananaspaj 

Syltkakor 

Kaffe 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Grillat 

Korv med bröd 

Öl 

Street food 

Frasigt bröd 

Grönsaker 

Lamm 

Kyckling 

Fisk 

Kall dryck 

Lätt/Syrligt 

Glass 

Oboy 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Grillat 

Kött 

Öl 

Fisk 

Skaldjur 

Smakrikt 

Street food 

Mättande 

 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 
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Hamburgare 

Kokos 

Cigarr 

1 

1 

1 

Coca cola 

Skaldjur 

Hamburgare 

1 

1 

1 

”Summertime” 

med Miles Davis 

Champagne 

Snittar 

Cocktail 

Cigarr 

Gåslever 

Portvin 

Vanilj 

Sprit 

Chokladpralin 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

Rött vin 

Kött 

Småkakor 

Kaffe & te 

Risotto 

Spagetti 

Tungt 

Komplext 

Fine dining 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Vin 

Rött vin 

Rökigt 

Franskt 

Whiskey 

Köttgryta 

Kaffe 

Drinkar 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

I den första fokusgruppen antecknades orden lätt, fruktigt, vacker mat och jordgubbar fler än 

en gång gällande låten ”Vårens första dag”, medan det i den andra fokusgruppen var orden 

kall plockmat, sallad och vegetariskt som användes fler än en gång. I den tredje gruppen 

användes smakorden grillat, lätta smaker och sallad två gånger vardera. Både fokusgrupp 1, 2 

och 3 antecknade under låten ”Oh boy!” orden grillat och öl fler än en gång. Utöver dessa två 

ord antecknades även korv med bröd, kött och sommardrink fler än en gång i de olika 

grupperna. Under den tredje låten ”Summertime” var det smakorden champagne och snittar 

som dominerade i den första fokusgruppen medan det i fokusgrupp 2 var rött vin och kött som 

användes av flera personer. I den tredje gruppen dominerade smakorden vin, rött vin och 

rökigt. 

 

 

Diskussion av resultatet 

Resultatet visar att respondenterna kunde översätta de tre låtarna till olika smaker samt att de 

var positivt inställda till idén att skapa måltider utifrån musik. Följande diskussion kommer att 

behandla konceptet att översätta musik till mat och fokusgruppernas känslor och associationer 

kring musiken i undersökningen. En jämförelse kommer också att göras mellan producentens 

och konsumentens syn på cateringmenyer utifrån musik, samt en diskussion kring medel som 

kan användas för att skapa förståelse kring konceptet hos kunder.  

 

Cateringkoncept 

Delägaren till Måltidsvision beskrev att de börjat med catering för att det känns som ett nytt, 

spännande och kreativt sätt att jobba med mat. Hen menade vidare att humor och glädje varit 

viktigt i skapandet av cateringmenyerna och att målet är att kunna engagera sina kunder för att 

göra måltidsupplevelsen minnesvärd för dem. En minnesvärd och positiv upplevelse kan 

beskrivas av uttrycket flow (Csíkszentmihályi, 1990), men frågan är om Måltidsvisions nya 
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koncept är för svårt för kunden att förstå och istället utmynnar i frustation. Många av 

respondenterna uttryckte i diskussionen kring konceptet att kunderna behöver tydlighet och att 

marknadsföringen av cateringen blir viktig. Susanna och Måns menade att det kan bli en 

utmaning att få kunderna att hamna i rätt stämning om de aldrig varit med om liknande 

måltider förut. Även delägaren i företaget uttryckte svårigheten med att skapa förståelse hos 

kunderna eftersom de förmodligen aldrig tänkt på möjligheten att skapa mat utifrån musik 

tidigare. Däremot är det tydligt att många liknande tankar och associationer diskuterades kring 

musiken i fokusgrupperna, vilket kan peka på att det ändå går att skapa förståelse hos kunden, 

ett av de främsta målen med storytelling (Mossberg, 2003).  

 

Sticka ut ur mängden 

Om en jämförelse görs mellan Måltidsvisions catering och det utbud av catering som finns 

idag finns både likheter och skillnader. Den största likheten är givetvis innebörden av 

verksamheten, att leverera färdiglagad mat för servering i beställarens lokaler (NE, 2016c). En 

annan likhet är att det i samband med beställningen även går att beställa rekvisita utöver 

maten för att förstärka temat i måltiden (Pontus, 2016; Westers, 2016). Delägaren beskriver 

däremot att kunder sällan är villiga att betala extra för gestaltning och att prissättning därför 

blir svårt. En skillnad mellan befintliga cateringmenyer och Måltidvisions menyer är att 

musiktemat sticker ut ur mängden. Vanligt för de menyer som finns tillgängliga är att de är 

utformade efter säsong, exempelvis efter en årstid eller en viss månad (Pontus, 2016; Westers, 

2016). Genom att sticka ut med sitt koncept kan Måltidsvision vinna mycket, i enlighet med 

Mossberg (2003) som menar att en upplevelse som sticker ut från vardagen ofta blir 

minnesvärd. Detta kan i sin tur leda till att kunden inte bara är nöjd med köpet utan får med 

sig en extraordinär upplevelse och på så sätt blir en lojal kund hos företaget (Ibid.). 

Den typ av catering som Måltidsvision precis har börjat med kallas av Kahraman et al. (2004) 

för off-premises catering. En fördel med off-premises catering är givetvis att företaget inte 

behöver stå för lokalen, men en nackdel kan vara att lokalen inte passar in i temat för 

cateringen och utstrålar en annan känsla. Kahraman et al. (2004) beskriver att konsumenter 

påverkas av många faktorer vid valet av cateringverksamhet, däribland hygien, servicekvalitet, 

variation av rätter och smak. Kanske kan Måltidsvisions koncept att jobba utifrån musik 

sticka ut bland de andra mer allmängiltiga variablerna som Kahraman et al. (2004) beskriver. 

Istället för att fokusera på vilken cateringverksamhet som har den bästa servicen eller 

variationen av rätter kanske tematiseringen kommer att betyda mer för valet av verksamhet. 
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Som Mossberg (2003) beskriver är det inte längre nog att fokusera på köpprocessen, utan 

fokus bör istället ligga på symboliska värden. 

 

Kreativitet 

Delägaren beskriver att processen för att ta fram musikmenyerna har varit lång och krävt 

mycket kreativitet, och enligt Jeou-Shyan och Meng-Lei (2008) är det en kombination av 

tidigare erfarenheter och fantasi som tillåter oss att utföra kreativt arbete. Även Segerlund 

(2011) beskriver att fantasi behövs för alla typer av kreativt skapande, och detta kunde 

observeras i fokusgrupperna då respondenterna använde sin fantasi för att måla upp olika 

bilder och scenarion av musiken som spelades upp.  

Innovation är det förlopp genom vilket nya idéer vinner bärkraft och sprider sig i ett samhälle 

(NE, 2016). Mossberg (2003) menar att innovation av upplevelser är process som kräver en 

dialog mellan producent och konsument. Det kan utifrån detta antagande diskuteras hur 

mycket feed back Måltidsvision behöver från sina kunder innan konceptet av mat utifrån 

musik kan vinna insteg på marknaden. Kanske kan undersökningar bland Måltidsvisions 

kunder ge företaget en bättre förståelse för kunders upplevelse av musikmenyer och därmed 

bidra till att vidareutveckla konceptet. Pine och Gilmore (2011) poängterar också att en 

upplevelse måsta vara kundanpassad då kunder ofta har mål som sträcker sig utanför 

upplevelsen i sig. Kanske är målet att lära sig mer om mat eller musik, eller kanske är det 

något mer personligt. Det kan alltså vara av värde att förstå kundens mål med konsumtionen 

för att kunna anpassa den och på så sätt skapa mening för kunden (Pine & Gilmore, 2011). 

 

Att tolka musik 

Gabrielsson (2004) beskriver att de känslor vi associerar till musik har att göra med bland 

annat låtens tempo, ljudstyrka, musikaliska form och tonhöjd. Han menar vidare att glädje 

ofta förknippas med dur, hög ljudstyrka, snabbt tempo och en okomplicerad musikalisk form 

(Ibid.). Dessa attribut går att applicera på både Oh boy! och Vårens första dag. När 

fokusgrupperna diskuterade känslor kring dessa låtar var glädje och lycka något som de allra 

flesta kände. Andra känslor som nämndes flertalet gånger var lekfullhet och förväntan.  

I kontrast till ovanstående två låtar har låten Summertime med Miles Davis en mer 

komplicerad musikalisk form. Gabrielsson (2004) menar att denna typ av låt ofta förknippas 

med sorg. Melodin i Summertime är oregelbunden med både låga och höga toner, långsamt 

och snabbt tempo samt låg och hög ljudstyrka, vilket ofta förknippas med känslor av rädsla 



30 

 

(Gabrielsson, 2004). I fokusgrupperna nämndes däremot varken sorg eller rädsla kring låten 

Summertime. De vanligaste associationerna var istället elegans, vuxet och lugnt. Detta är 

intressant eftersom Gabrielsson (2004) påpekar att lugn ofta förknippas med ett långsamt 

tempo, en låg ljudstyrka och en okomplicerad form, attribut som i och för sig går att applicera 

på delar av låten Summertime men inte på låten som helhet. Författaren menar vidare att 

musik även tolkas genom egna erfarenheter, och kanske är det respondenternas erfarenhet av 

jazz som gör att tolkningarna bryter mot Gabrielssons teori. En annan anledning kan vara att 

Gabrielsson (2004) förenklat förhållandet mellan känslor och musik och att relationen där 

emellan egentligen är mycket mer komplex.  

Under fokusgruppsintervjuerna diskuterades många olika känslor och det blir tydligt att vår 

tolkning av musik är högst individuell i likhet med vad Hultén et al. (2008) kommit fram till. I 

fokusgrupp 2 var gruppen delad kring låten Summertime. Oskar och Måns såg ett café framför 

sig medan Martin och Kasper föreställde sig en exklusiv och vuxen tillställning med 

komplexa maträtter och rödvin. I den första fokusgruppen var det däremot låten Oh boy! som 

gav mest varierade tankar kring smaker och mat. Halva gruppen tänkte på rejäl mat i form av 

barbecue och hamburgare medan några tänkte på somriga drinkar och kokos eller mineraler 

och granskott. Krishna (2011) beskriver precis som Gabrielsson (2004) att ljud och musik är 

av stor betydelse för oss människor både i form av känslor och humör, men också i form av 

minnen. Detta blev tydligt då fokusgrupp 1 diskuterade hur låten Oh boy! förde tankarna till 

barndomen och kalas, glass och badbollar. 

 

Musik och smak 

Utifrån Knöferle och Spence (2012) summering av forskning kring sinnena hörsel och smak 

kan flera aspekter diskuteras. Författarna skriver att höga toner förknippas med sött och surt, 

vilket instämmer med flera respondenters associationer kring låten Vårens första dag, 

åtminstone gällande sötma. Fokusgrupperna diskuterade bland annat jordgubbar, patisserie, 

bär och maränger som alla kan klassas som söta smaker. Kring låten Oh boy! som också 

innehåller många höga toner diskuterades både söta och syrliga smaker, däribland glass, frukt 

och granskott. Däremot var dessa associationer inte de vanligast nämnda utan det som 

antecknades och diskuteras mest kring låten var grillning och öl. Detta är intressant då beska, 

en framträdande smak i öl, enligt Knöferle och Spence (2012) ofta förknippas med låga toner. 
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Vad gäller tempo i musiken menar Knöferle och Spence (2012) att ett högt tempo associeras 

med syrliga smaker, medan beska smaker förknippas med ett lågt tempo. Låtarna Vårens 

första dag och Oh boy! har båda ett relativt högt tempo, och förknippades av respondenterna 

med en del syrliga smaker. Sambandet mellan beska och lågt tempo var dock otydligt.  När 

det kommer till instrument som används i musik menar Knöferle och Spence (2012) att piano 

förknippas med sötma, medan andra grundsmaker förknippas med bleckblåsinstrument. Om 

vi vänder på teorin kan vi konstatera att sötma sällan associeras med blåsinstrument, och 

därför heller inte borde associeras med låten Summertime. Trots denna teori används smakord 

som chokladpralin, drinkar och vanilj om denna låt – smaker som ofta innefattar sötma. 

Kanske är just blåsinstrument svåra att tolka då de kan förknippas med många olika smaker. 

 

Sensorik och storytelling 

Sinnesmarknadsföring är en typ av marknadsföring som engagerar våra sinnen och hjälper 

företag att bemöta kunder på ett personligare plan (Krishna, 2011). Den marknadsföring som 

idag görs med ljud innefattar exempelvis ljudeffekter hos vissa produkter, jinglar och annan 

reklam. Det Måltidsvision har gjort med sitt nya cateringkoncept är att de vänt på det 

tillvägagångssättet. Istället för att använda ett ljud för att marknadsföra en produkt har 

företaget använt sig av ljud i form av musik för att skapa en produkt – en måltidsupplevelse.  

I liknelse med sinnesmarknadsföring engagerar även storytelling våra sinnen (Mossberg, 

2003). Till storytelling hör berättelser som bildligt, skriftligt eller muntligt ger sammanhang åt 

en upplevelse (Ibid.). I detta fall kan musiken ses som en berättelse som ger sammanhang och 

förklaring till måltidsupplevelsen. Bennet och Royle (1995) förklarar att huvudingredienserna 

för en lyckad berättelse är budskapet, konflikten, rollfördelningen och handlingen. Ett tydligt 

exempel på hur musik målar upp en berättelse beskriver Ellinor efter låten Summertime. ”Jag 

är ute och går genom massa olika miljöer… och så röker jag. Det är sensommar eller tidig 

höst och jag tänker på livet. Och så tänker jag att jag är en medelålders man!” (Ellinor). 

Det tåls också att diskuteras huruvida låtarna som menyerna representerar ska spelas upp 

under måltiden. Kanske är det en självklarhet att höra låten som ligger bakom menyn, men att 

höra en enda låt genom en hel måltid blir förmodligen mycket enformigt. För att förhindra 

enformighet föreslog Sanna att kunderna skulle kunna få en låtlista tillsammans med menyn. 

Kanske skulle en låtlista med musik som har liknande attribut få lyssnaren att känna samma 

känslor genom samtliga låtar, eftersom attribut som tempo och tonhöjd kan styra de känslor 

och smaker vi associerar med musik (Gabrielsson, 2004; Knöferle & Spence, 2012).  
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Producent vs konsument 

Enligt delägaren till Måltidsvision är menyn Vårens första dag en variant av den typiska 

studentmenyn som finns hos de flesta cateringföretag och går i försommartema. Menyn 

innehåller bland annat nässelsoppa, vårsallad, gröna biffar på ärtor och en kompott på 

rabarber och jordgubbar (se Bilaga 4). Menyn är mestadels vegetarisk och innehåller många 

primörer. Många av delarna i menyn är smaker och råvaror som respondenterna tog upp. I alla 

fokusgrupper diskuterades somriga smaker av lättare karaktär och sallad eller grönsaker 

nämndes av flera. I Tabell 1 kan också utläsas att råvaror som jordgubbar, gröna ärtor, 

blommor och lök antecknades – råvaror som alla står med på menyn till Vårens första dag. 

Menyn till Oh boy! beskrivs av Måltidsvision som den galnaste och representerar den skånska 

sommaren som möter reggaemusiken. En del av Oh boy! menyn är exotisk med smaker som 

mynta, kokos och ingefära medan smaker som lingon, sill och skånsk senap är typiskt svenska 

(Bilaga 4). I fokusgrupperna var det grillade smaker som dominerade konversationen kring 

Oh boy! och många tyckte låten representerar gemenskap och umgänge. Gemensamt för 

grupperna var också att de flesta tyckte låten passade med kraftig och mättande mat. Både 

street food, hamburgare och korv med bröd diskuterades Av totalt 16 respondenter antecknade 

åtta stycken smakordet grillat och sex stycken antecknade öl (Tabell 1). Dock är det enda 

grillade på Oh Boy! menyn desserten som är en grillad sockerkaka. 

Summertime menyn beskrivs av delägaren som rökig, sotig och exklusiv. Intressant är att 

många av smakorden som antecknades under denna låt tillhör en dyrare kategori av råvaror; 

champagne, whiskey, gåslever, portvin, vanilj och sprit (Tabell 1). Även rökighet antecknades 

av två respondenter. På menyn till Summertime finns flera grillade rätter och ett större utbud 

av kött än på övriga två menyer (Bilaga 4). Dock finns ingen alkohol med på menyn, även om 

smakord som whiskey och portvin antecknades av respondenterna. Kanske skulle dessa typer 

av smaker kunna förstärka den vuxna och eleganta känslan som flertalet respondenter beskrev 

kring låten. 

Det kan konstateras att grilltemat som respondenterna relaterade till Oh boy! istället hör 

hemma i menyn Summertime enligt Måltidsvision. Däremot är både producent och konsument 

överens om att Summertime är en mer exklusiv meny. Gällande låten Vårens första dag fanns 

många likheter hos konsument och producent, både gällande känslor som examen och 

sommar, men också gällande smakord och maträtter. De verkar också vara överens om att 



33 

 

känslan i låtarna är det viktigaste att förmedla till kunderna, något som både delägaren och 

flera av respondenterna tar upp. 

 

Kundens individuella upplevelse 

Viktigt att komma ihåg är att upplevelser är individuella tillstånd och att kunder själv är med 

och skapar sina egna upplevelser (Mossberg, 2003). Hultén et al. (2008) beskriver att vår 

tolkning av omgivningen är högst individuell och beror på hur våra sinnen uppfattar de 

sinnesintryck vi tar emot. När det kommer till vår tolkning av musik har även personliga 

aspekter som erfarenheter och minnen en påverkan (Gabrielsson, 2004; Krishna, 2011). Coren 

et al. (2004) förklarar att vår tolkning av musik också är kulturell, och Kahraman et al. (2004) 

menar att kulturell bakgrund, socialt sammanhang och attityder påverkar konsumenter i valet 

av cateringverksamhet. Med detta sagt kan en producent aldrig förutspå en konsuments 

tolkning av en viss produkt eller ett visst musikstycke då kundens erfarenheter, minnen och 

kulturella bakgrund är med och påverkar upplevelsen. Dessutom menar Gabrielsson (2004) att 

situationen lyssnaren befinner sig i påverkar tolkningen av musiken. 

Trots att det är svårt för en producent att kontrollera kunders upplevelser verkar 

respondenterna i fokusgrupperna vara positiva till konceptet av att översätta musik till smak. 

Genom tydlighet i marknadsföring och genom att ta hänsyn till musikattribut som tonhöjd, 

tempo och musikalisk form kan producenten forma en måltid som förmedlar en viss känsla ut 

till konsument. Det är sammanfattningsvis kunden med dennes erfarenheter, fantasi, minnen 

och kulturella bakgrund som tillsammans med företaget och andra kunder är med och skapar 

sin egen upplevelse.  

 

 

Metod- och materialdiskussion 

I denna del kommer valet av metoder och tillvägagångssätt att diskuteras. Aspekter som 

rekrytering och genomförande av fokusgrupper, utförande av pilotstudie samt resultat i 

förhållande till frågeställningar kommer att tas upp. 

 

Pilotstudie 

Pilotstudien var till stor hjälp inför utförandet av fokusgruppsmötena och i enlighet med 

Bryman (2011) kunde frågorna och diskussionsämnena utvärderas. Under pilotstudien 
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framkom att gruppledaren skulle vara mer delaktig i diskussionen för att samtalet ska flyta på 

bättre mellan deltagarna. Det framkom även att fokusgruppsmötena borde avslutas med en 

sammanfattning av vad gruppen kommit fram till för att knyta ihop säcken och möjligtvis få 

ut några sista kommentarer om hur deltagarna upplevde ämnena som diskuterades. Mötet tog 

ungefär 25 minuter vilket kändes som en lagom tidsram för denna typ av metod. Pilotgruppen 

bestod av fyra individer medan fokusgruppsmötena bestod av fyra till sex individer enligt 

Wibecks (2010) rekommendationer. Målet var från början att varje fokusgrupp skulle bestå att 

sex deltagare, men efter ett par avhopp bestod den sista gruppen av fyra respondenter. Antalet 

ses dock inte som en stor förlust då samtalet mellan de fyra deltagarna i fokusgrupp 3 flöt på 

bra och varade i 30 minuter. 

Även praktiska aspekter som ljudinspelning, material och uppspelning av låtarna testades och 

diskuterades i gruppen efter genomförd pilotstudie. Ett problem som togs upp var huruvida 

låttitlarna och artisterna skulle stå med på anteckningspappren som delades ut i gruppen, då 

deltagarna tyckte att detta påverkade och styrde deras svar. Titlarna ströks inför 

genomförandet av fokusgruppsintervjuerna. 

 

Fokusgrupper 

Wibeck (2010) rekommenderar homogena grupper vid utförandet av en fokusgruppsintervju. 

Med homogen grupp menas medlemmar som delar erfarenheter och intressen, och på så sätt 

är mer villiga att diskutera med varandra (Ibid.). I denna undersökning var samtliga 

respondenter studenter vid RHS, vilket hade både för- och nackdelar. En stor fördel var att 

alla deltagare var bekanta varandra vilket bidrog till en avslappnad stämning där alla kom till 

tals. De flesta av respondenterna var dessutom på mycket bra humör, vilket förmodligen inte 

bara berodde på vädret utan också på sammanhållningen i grupperna. En nackdel som kan 

diskuteras är huruvida respondenterna var för väl insatta i uppsatsens ämne. Då alla vid RHS 

studerat måltidskunskap och värdskap hade deltagarna god kunskap om måltider som en 

konsument av catering kanske inte har. Därför är det svårt att överföra resultatet på 

konsumenter av måltider i allmänhet, vilket både Bryman (2011) och Wibeck (2010) 

poängterar är svårt med en undersökning som bygger på fokusgruppsintervjuer. Däremot var 

deltagarnas intresse för mat viktigt eftersom det skulle varit svårt att få igång en diskussion 

kring ämnet med ointresserade respondenter.  

Frågeställningen om huruvida konsumenter är beredda att köpa en cateringupplevelse 

utformad efter musik hade besvarats bättre genom en kvantitativ metod. En enkät hade 
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nämligen gett en större insamling av data bland konsumenter av måltidsupplevelser som 

också varit lättare att överföra på större grupper av människor (Bryman, 2011). Denna metod 

valdes dock bort på grund av tidsramen för arbetet, då en enkätundersökning parallellt med 

fokusgruppsintervjuer hade tagit för lång tid att bearbeta. Istället diskuterades frågeställningen 

i fokusgrupperna och respondenterna fick uttrycka hur de trodde att kunder skulle ta emot 

denna typ av måltidsupplevelse. 

 

Bearbetning av insamlad data 

Både Wibeck (2010) och Bryman (2011) menar att transkriberingen av en intervju är en 

mycket tidskrävande process och därför hölls fokusgruppsmötena korta, mellan 30 och 45 

minuter. Trots detta tog transkriberingen längre tid än väntat då det ibland var deltagare som 

pratade i mun på varandra vilket gjorde det svårt att urskilja vem som sa vad. Ett annat 

problem som förekom var att ett par av respondenterna satt längre bort från ljudinspelaren och 

därför var svåra att tyda då röststyrkan ibland var mycket låg. Detta hade kunnat förhindras 

med ett mindre bord att sitta kring eller ett bättre inspelningsverktyg. I övrigt var samtalen 

tydliga och tog mellan fyra och fem timmar vardera att transkribera. 

Vid jämförelsen av respondenternas associationer kring musiken och de teorier som Knöferle 

och Spence (2012) samt Gabrielsson (2004) redogör för, skulle en djupare analys av musiken 

varit att föredra. Författarna tar nämligen upp fler ljud- och musikattribut än de som 

diskuteras i denna text, exempelvisvis artikulation, vibrato och intervall, som av kunskapsbrist 

inte kunde analyseras och användas i studien. Det hade dock gett upphov till en mycket 

detaljerad diskussion kring musikattribut som varit för stor i ramen för detta arbete.  

 

 

Etisk reflektion om studiens genomförande  

För att upprätthålla god forskningssed som Pripp (2011) benämner som mycket viktig, 

presenterades alla resultat ärligt och öppet. Insamlad data bearbetades noggrant för att 

tolkningarna av det deltagarna uttryckte skulle vara så korrekta som möjligt (Ibid.). Det är 

dock inte möjligt att avgöra hur korrekt författaren tolkat alla individers åsikter, då detta 

skulle krävt en större kunskap om alla respondenters personlighet och beteende.  

Genom ett manus som användes av gruppledaren vid varje fokusgruppsmöte (Bilaga 3) 

informerades deltagarna om studiens syfte, omfattning och användning. Genom detta manus 
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uppfylldes de etiska kraven för information, anonymitet, nyttjande och konfidentialitet 

(Bryman, 2011; Pripp, 2011). Ingen av respondenterna hade några invändningar förutom en 

respondent som önskade informationen skriftligt. Anledningen till att informationen gavs 

muntligt var att skapa en avslappnad och behaglig stämning i grupperna genom att varje möte 

inleddes med ett samtal kring ämnet. Både Fägerborg (2011) och Patel och Davidsson (2011) 

understryker att det är viktigt att få deltagarna att känna sig bekväma för att främja samtalet i 

fokusgruppen. 

För att uppnå transparens som enligt Öhlander (2011) ger trovärdighet till forskning 

redovisades tillvägagångssättet för studien mycket noggrant i metod- och materialdelen. Allt 

från litteratursökningen till genomförande av studie och analys av insamlat material 

presenterades. Detta ger läsaren förståelse för processen och ger också andra forskare 

möjligheten att replikera studien eller utföra liknande studier om så skulle önskas. 

 

 

Slutsatser 

I studien kunde samtliga respondenter tolka musik till smaker och mat. Däremot var 

deltagarnas tolkningar högst individuella och det kan konstateras att musik väcker många 

olika känslor beroende på lyssnarens bakgrund, fantasi, erfarenheter och minnen. Det fanns 

många likheter i producentens och konsumentens syn på de tre låtar som användes i studien, 

och de var båda eniga om att känslan i låten är det viktigaste att förmedla till kunder. För att 

förmedla en viss känsla kring en måltid kan attribut som tonhöjd och tempo vara viktiga att ta 

hänsyn till i den musik som spelas under måltiden. Huruvida konsumenter är beredda att köpa 

en cateringmeny utifrån temat musik beror på hur väl de förstår konceptet av att översätta 

musik till smak, vilket kan uppnås genom tydlighet i marknadsföring och i kommunikationen 

med kunder. 

 

 

Praktisk användning och vidare forskning  

Denna uppsats kan användas för att förstå människans perception av musik, vilka känslor den 

väcker samt hur vi tolkar dessa känslor till smak. Viktigt att påpeka är att resultatet från denna 

studie inte går att applicera på konsumenter i allmänhet utan istället går att applicera på 

matintresserade personer som i sin utbildning berört ämnet måltidskunskap. Studien ger 
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därför en slutsats som kan fungera som hypotes för vidare forskning inom ämnet. För att ta 

reda på hur konsumenter tar emot denna typ av catering-upplevelse krävs en kvantitativ 

undersökning bland de som köper denna produkt.  

Mer forskning behövs också kring interaktionen mellan hörselsinnet och smaksinnet då detta 

fortfarande är ett relativt outforskat område. Mer kunskap i ämnet skulle kunna användas av 

måltidkreatörer för att förstå människans sätt att tolka musik och på så sätt hjälpa till att 

kombinera rätt smaker med rätt musik och vice versa. 

Måltidsvision och andra liknande verksamheter kan använda denna studie för att förstå vilka 

likheter och skillnader som finns i vår tolkning av musik till smak. Denna kunskap kan 

förhoppningsvis användas av företag för att skapa måltider som får kunder att känna de 

känslor som företaget vill förmedla, samt för att få kunder att förstå konceptet av att översätta 

musik till mat.  
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Bilaga 1: Sökmatris 

Datum Databas Sökord Antal 

ref. 

Kombi-

nation 

Antal ref. i 

kombinati

on 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Använda 

artiklar 

2016-

04-05 

FSTA 1. Sensory 

marketing 

1 849 x x x x x 

 FSTA 2. Perception 7 662 1+2 264 4 x x 

 FSTA 3. Senses 1 075 1+2+3 4 1 x x 

 Summon 4. Sensory 

marketing 

65 475 2+4 41 003 x x x 

 Summon 5. Senses 8 992 079 2+4+5 34 736    

 Summon 6. Behavior 13 462 257 2+4+5

+6 

481 5 2 1 

 FSTA 7. Food and 

music 

60 x x 3 x x 

 FSTA 8.  Catering 53 893 x x x x x 

 FSTA 9. Catering 

today 

158 x 2 x x x 

2016-

04-15 

Google 

Scholar 

10. Catering 

service 

203 000 x x x x x 

 Google 

Scholar 

11. Catering 

service 

companies 

112 000 ”11” 613 3 1 1 

2016-

04-17 

Summon 12. Music 

perception 

547 447 ”12” 7 339 x x x 

 Summon 13. Basis of 

music 

perception 

78 516 ”13” 109 4 2 1 
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Bilaga 2: Ostrukturerat frågeformulär  

Bilagan visar formuläret som det såg ut vid pilotstudien. Vid fokusgruppsintervjuerna fanns 

inte låttitel och artistnamn med på formuläret, men i övrigt var den utformad på samma sätt. 

 

Vårens första dag  Oh Boy!  Summertime 

Laleh   Peps Persson Miles Davis 

 

Känslor   Känslor  Känslor 

Vilka känslor väcker låten? 

 

 

Miljö   Miljö  Miljö 

Vilken miljö passar låten in i? 

 

 

Associationer  Associationer Associationer 

Vad associerar du till låten? 

 

 

Mat och smak  Mat och smak Mat och smak 

Vilka smaker passar till låten? 
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Bilaga 3: Manus för information till fokusgrupperna 

Inledning samt bakgrund till undersökningen 

Jag vill börja med att tacka er alla för att ni tagit er tid att delta i min undersökning. Jag 

skriver det här arbetet tillsammans med Måltidsvision där jag även gjorde min VFU förra året. 

I nuläget jobbar Måltidsvision med att skapa måltidsupplevelser och evenemang för företag, 

men för att utveckla verksamheten har de precis kommit igång med ett nytt cateringkoncept 

som både privata kunder och företag ska kunna köpa. Cateringen bygger på menyer som är 

utvecklade och tolkade utifrån musik. 

Syfte 

Syftet med undersökningen är att se om ni som konsumenter av måltidsupplevelser kan tolka 

musik till smak och vilka känslor som speciella låtar väcker hos er. Jag vill också ta reda på 

vad ni tycker om hela konceptet, det vill säga att sälja cateringmenyer som baseras på musik. 

Utförande 

Vi kommer under mötet tillsammans lyssna på tre olika låtar som vi sedan diskuterar i grupp. 

Medan ni lyssnar på låtarna kan ni föra anteckningar på de frågeformulär ni har framför er. På 

formuläret står fyra olika kategorier; känslor, miljö, associationer och mat och smak. Under 

känslor kan ni anteckna vilka känslor låten väcker. Under miljö undrar jag vilken miljö ni ser 

framför er eller som ni anser passar bra till låten vi lyssnar på. Associationer syftar till 

speciella kopplingar som ni har till låten, exempelvis ett personligt minne. Till sist ska ni 

fundera över vilka smaker eller maträtter som ni anser passar den låt vi lyssnar på, och det kan 

vara både bokstavliga och långsökta tankar. Alla åsikter och tankar är välkomna.  

Anonymitet 

Jag kommer att spela in samtalet och under transkriberingen kommer ni alla att få fiktiva 

namn för att skydda er identitet, både för läsare av uppsatsen och för Måltidsvision. De data 

jag samlar in kommer endast användas i uppsatsen, samt vara tillgänglig för mig och 

Måltidsvision. Ingen information kommer förmedlas till tredje part. Om ni någon gång under 

samtalet känner att ni vill avbryta er medverkan är det bara att säga till. Då kör vi igång! 

Kontakt  Elina Isaksson Kruukka  Björn Ylipää 

 076-1486440   070-5365698 

 mormors.chokladkaka@hotmail.com bjorn@maltidsvision.se 

  

mailto:mormors.chokladkaka@hotmail.com
mailto:bjorn@maltidsvision.se
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Bilaga 4: Måltidsvisions cateringmenyer 
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Bilaga 5: Utdrag ur fokusgruppsintervjuer 

Detta är ett utdrag ur fokusgruppsintervju 1. Gruppen diskuterar låten ”Summertime”. 

 

Sara – Alltså här tycker jag att man fick upp en helt klar bild i huvudet. Jag tänker typ… om 

jag tar allting på en gång… så tyckte jag att det var en tjusig fest, typ lite såhär Gatsby, såhär 

gammaldags och folk glider runt med cocktails och snittar och tjusiga klänningar och hattar, 

och det är lugnt och melankoliskt och fiiint, aa, så kände jag.  

Jag – Jaa lite mer exklusivt alltså? 

Sara – Jamen precis lite exklusivt, lite finare fest för typ såhär överklass, så kände jag.  

Julia – Jag är inte där. Jag ee… efter den festen. Jag är på morgonen eller direkt efter. Man är 

nöjd, man är lugn, man är liksom satisfied efter den här festen och man sitter och kanske 

dricker lite champagne, eller sprit och man vill liksom inte att natten ska ta slut. Man har haft 

det här eleganta och sen bara drar man ut på det… amen det är fortfarandra exklusivt, det är 

Grand Hotell, det är liksom Stockholm, det är gärna en tidig morgon och det är fint ute, och 

de e kanske fyra, fem på morgonen. Och man äter och dricker bara sånt som är jävligt dyrt.  

Jag – Håller ni andra med? 

Ellen – Ja gud ja. 

Kim – Jag fick… alltså miljön kunde jag ändå tänka mig att det kunde va, amen sommar, 

senkväll och skymning, att trädgården är så där mysigt uppbelyst och man går där… det, det 

är inte den här ”Oh boy!” stämningen utan det är lite mer lugn hemmakväll, mer sofistikerat 

och det är ju jazz liksom… och drinkar eller bubbel, klassiska snittar och så…  

Peter – För mig blev det lite mer såhär som övergången i en Woody Allan film om man får 

lite amerikansk och sådär.  

Gruppen skrattar 

Peter – Men fortfarande helt klart kväll, storstad tänker jag, typ man går på en upplyst bro, 

alltså typ Brooklyn Bridge eller riksbron i Stockholm, och man lite fundersam och man vet 

inte riktigt vad som ska hända här näst, och smakerna tänkte jag såhär att det är inte mat som 

hamnar i prio ett utan det var mer dryck och då skrev jag en, en cocktail av typ Manhattan 

eller en icke-rökig whiskey drink, lite så.. och man funderar på vad man ska göra nu. 
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Detta är ett utdrag ut fokusgruppsintervju 2. Gruppen diskuterar låten ”Summertime”. 

 

Jag – Okej, vad säger ni efter den här låten? Är det en annan känsla än på de andra? 

Oskar – Ja absolut. Jag känner att jag sitter på ett gammeldags café. Eh… det är lugnt och 

avslappnat och till det så skulle jag vilja äta småkakor. Det är viktigt med småkakor, många 

olika sorter, och så kaffe eller te… Te känner jag väl nästan mest för i den här låten. 

Kasper – Ja, nej… Nu får nog jag och Oskar vara lite osams.  

Jag – Ja men det tycker jag är spännande! 

Kasper – Men jag håller med om att vi definitivt är inomhus, för det är ingen utomhuslåt 

längre. Känslan är trygghet, det är bekant, det är lugnt. Det kommer liksom inte hände nåt 

oväntat. Jag tänker det restaurang än café, det är fortfarande sommar, det är fortfarande dagtid 

och det är ljust och luftigt inne. Kanske till och med att det är en dörr där på sidan med en vit 

gardin som fläktar lite lätt med vinden. Och så sitter man tillsammans och äter, det är 

definitivt fine dining, vi är uppklädda, fina kläder allihopa, vad vi äter vet jag inte riktigt… 

men det är elegant mat, det är snygga lägg, små portioner och komplex smakbild, men det är 

definitivt ingen bukfylla utan vi mår gott och pratar och dricker lite vin, nåt lätt rött.  

Jag – Vad äter du till det röda vinet då? 

Kasper – Kött kan det absolut vara. Men det är absolut inte tungt, det är mer en upplevelse 

för gommen.  

Jag – Men då har du en exklusivare bild av den här låten? Från street food i förra låten till 

exklusivt här? 

Kasper – Ja precis, nu är det en annan känsla. Det är absolut fine dining. Det är vita dukar 

och snygga Armani kostymer och grejer… 

Jag – Ja vad spännande. Vad säger du Måns? 

Måns – Ja jag är också på den här lugna känslan men sen så miljön tycker jag är lite mer café 

på dagtid och sen så en lite mer stillsam pub mot kvällen. Men sen så har jag inga 

associationer på vad jag vill äta… tycker det var en svår låt. 
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Detta är ett utdrag ur fokusgruppsintervju 3. Gruppen diskuterar låten ”Vårens första dag” 

 

Ellinor – Jag tycker det känns som, eller jag tänkte på att det är en typ återhämtningslåt. Det 

har vart höst och man har mått dåligt och så kommer våren och då mår man… alltså att det är 

nån sån här, jag vet inte, personlig… amen man mår bättre på våren helt enkelt.  

Jag – Okej, om vi nu försöker tolka allt vi sagt till smak och mat, vad tänker ni då? 

Magnus – Grillat tänkte jag på… *skrattar*. Det är bara för att jag har dom här 

utomhusassociationerna.  

Jag – Ja det kan jag tänka mig. 

Adam – Jag skrev brunch och bubbel! 

Gruppen skrattar 

Adam – Jamen frukost är ju lite sådär tråkigt och… och tvingat. Men brunch är lite mer… 

frivilligt. 

Maja – Jamen det tänkte faktiskt jag också på. Brunch. 

Ellinor – Jag tänkte på massa gröna saker. Gröna ärtor, gurka, typ crème fraiche… amen 

såhär lätta saker. Mycket… 

Maja – Jamen jag tänkte på så väldigt organisk mat. 

Ellinor – Ja precis! 

Maja – Jamen mycket blommor på tallriken, grönt, friskt, fräscht liksom… 

Jag – Är det några speciella råvaror ni kan tänka er? 

Adam – Lök!  

Ellinor – Gröna ärtor och gurka. 

Maja – Ja jag är mer där också. Gurka, sallad, rädisor och sånt. 

Adam – Jag tänkte också mera så… 


